
Załącznik nr 5

XLIX OMSA - 2022/2023
Uwagi organizacyjne i objaśnienia do tekstu: 

"Wzór regulaminu konkursu i seminarium" 

1. Podany tekst jest ramowym projektem regulaminu, na podstawie którego należy / można
sporządzić regulamin konkursu i seminarium, odpowiedni dla danego województwa. 

2. w wierszu: "przy współpracy z .........................................................................................."
jest miejsce na wymienienie ewentualnych współorganizatorów. Wykaz potencjalnych
współorganizatorów zawiera Załącznik nr 6. Instytucje i organizacje wymienione w czę-
ściach A – B – C tego załącznika, mogą być również głównymi organizatorami – tak jest
na przykład w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie konkurs i seminarium organizuje Olsz-
tyńskie Planetarium. Za wiedzą władz oświatowych, organizacji  wojewódzkiego kon-
kursu lub/i seminarium podejmowały się także konkretne szkoły. 

3. punkt 2. - w przypadku zgłoszenia się ucznia z ostatniej klasy szkoły podstawowej, orga-
nizatorzy wojewódzcy mogą podjąć decyzję o dopuszczeniu ucznia do konkursu jeżeli
jego praca nie odbiega poziomem od prac uczniów szkół średnich,

4. punkt 4. -  w województwie warmińsko-mazurskim, konsultacji  udzielają  na przykład
pracownicy naukowi Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. 

5. punkt 11. - Wojewódzką Komisję Konkursową, której zadaniem jest przeprowadzenie
konkursu i  seminarium, powołuje odpowiednie Kuratorium Oświaty lub Departament
Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, Ośrodek Metodyczny Ośrodek Doskonalenia Na-
uczycieli lub szkoła. W skład komisji powinien wchodzić przynajmniej jeden zawodowy
astronom – można w tym celu zwracać się do instytucji i placówek astronomicznych wy-
mienionych w Załączniku nr 6. 

6. punkt 12. - W miarę posiadanych funduszy, organizatorzy mogą zapewnić uczestnikom
seminarium zwrot kosztów podróży, noclegi oraz wyżywienie. W zależności od ilości
uczestników, którzy wygłaszają referaty, seminarium może być jednodniowe (do 15 re-
feratów) lub dwudniowe (ponad 15 referatów). Od posiadanych funduszy zależy też za-
proszenie na seminarium wszystkich uczestników konkursu. 

7. punkt 15. - Główną podstawą oceny jest oczywiście merytoryczna jakość wygłaszanego
referatu. Ale równie ważne są jego walory dydaktyczne i sposób prezentacji  – udział
w seminarium powinien być ćwiczeniem trudnej sztuki publicznego występowania. 

      Zwyczajowo,  uczestnicy  wojewódzkiego seminarium -  ci  którzy referują  swoje
prace - otrzymują drobne upominki książkowe, zaś laureaci seminarium, w ilości około
pięciu osób, otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe i ewentualnie także rzeczowe.
Zależy to oczywiście od posiadanych funduszy. 

8. punkt 16. - Podczas seminarium wojewódzkiego   wyłania się 3 przedstawicieli – prele  -  
gentów (trzy najlepsze referaty)   z   danego województwa na seminarium ogólnopolskie  
w Grudziądzu. Dodatkowo, autorów czwartego i piątego miejsca nagrodzić można wy-
słaniem do Grudziądza w charakterze słuchaczy-kibiców.

9.     Komitet Organizacyjny XLVII Ogólnopolskiego  Młodzieżowego Seminarium  Astro-
nomiczno-Astronautycznego im. Profesora Roberta Głębockiego nie dysponuje żadny-
mi funduszami na współfinansowanie organizacji wojewódzkich konkursów
i seminariów.
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